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Met een LZV Europa door
Laten we eens van Finland naar Nederland 
navigeren met een LZV (Lange Zware 
Vrachtvoertuigen) om de moeilijkheden 
en de inconsistenties in de 
voorschriften tussen EU-landen te 
demonstreren. Denk eraan dat 
wetten en vereisten steeds 
veranderen, dus dat het 
mogelijk is dat de hier 
geboden informatie 
inmiddels 
verouderd is.
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Een truckcombinatie 
met een lengte van 
maximaal 25,25 
meter, een hoogte van 
4,4 meter en 76 ton 
combinatiegewicht 
mag over vrijwel alle 
wegen in Finland rijden. 
Als een dolly wordt 
gebruikt, moet deze een 
draaischijf hebben.

Een truckcombinatie 
van maximaal 25,25 die 
maximaal 60 ton vervoert, 
zou toegestaan zijn op 
EMS-goedgekeurde 
snelwegen. Gestuurde 
assen op de dolly zijn 
verboden en de truck zou 
internationale grenzen 
niet mogen passeren.

Voordat de grens wordt 
gepasseerd, moet het 
gewicht van de truck 
worden teruggebracht 
tot 64 ton. In 
theorie zijn er geen 
hoogtebeperkingen 
in Zweden, maar in 
de praktijk betekent 
de aanwezigheid van 
bruggen met beperkte 
doorrijhoogte dat de 
hoogtelimiet 4,5 meter 
is. Eenmaal in Zweden 
aangekomen, mag de 
truckcombinatie op alle 
wegen rijden die zijn 
geclassificeerd als BK1 
(wegklasse 1), tenzij het 
gewicht van de truck 40 
ton of minder bedraagt. 
In dat laatste geval mag 
de truck op elke weg 
rijden.

Een truckcombinatie 
van maximaal 25,25 
meter die maximaal 44 
ton vervoert, zou op 
de meeste belangrijke 
snelwegen zijn 
toegestaan. 

De truck zou 
Denemarken kunnen 
binnenrijden zonder 
voorafgaande 
autorisatie, maar het 
gewicht van de truck 
moet wel worden 
teruggebracht tot 60 
ton en de maximale 
hoogte is 4 meter. 
Ook zou de truck 
moeten beschikken 
over EBS op alle 
assen via een EBS-
router. 

De truck zou 
Denemarken zonder 
voorafgaande 
autorisatie mogen 
binnenrijden en zou 
zijn beperkt tot een 
geselecteerd netwerk 
van wegen. Het 
gewicht zou kunnen 
worden verhoogd 
tot 60 ton, maar de 
combinatie zou tevens 
moeten worden 
voorzien van EBS 
op alle assen via een 
EBS-router.

Voordat de 
truckcombinatie 
Duitsland binnenrijdt, 
moet het gewicht 
van de combinatie 
worden verminderd 
tot 40 ton (of 44 ton 
in het geval van een 
intermodale container). 
Daarnaast geldt een 
maximumhoogte 
van 4 meter. Als een 
dolly wordt gebruikt, 
zijn gestuurde assen 
verplicht.

Het gewicht van 
de truckcombinatie 
zou kunnen worden 
verhoogd tot 64 
ton. Als een dolly 
wordt gebruikt, moet 
deze een draaischijf 
hebben.

Het gewicht van 
de combinatie 
mag weer worden 
verhoogd naar 60 
ton. In schril contrast 
met Duitsland zijn 
gestuurde assen 
op de dolly echter 
verboden, dus 
moeten deze worden 
vergrendeld.

Het gewicht van 
de truckcombinatie 
zou kunnen worden 
verhoogd tot 76 ton.

Er zijn momenteel 
geen bilaterale 
overeenkomsten 
tussen Denemarken-
Duitsland en 
Duitsland-
Nederland die 
grensoverschrijdend 
verkeer voor 
voertuigen die langer 
zijn dan 18,75 meter 
toestaan. Maar 
zelfs als dergelijke 
overeenkomsten 
zouden worden 
opgesteld, zouden 
onder de huidige 
wetgeving bij elke 
grensovergang 
ingrijpende 
wijzigingen aan de 
combinatie moeten 
worden aangebracht.

Omdat er momenteel 
geen bilaterale 
overeenkomst is 
tussen Duitsland en 
Denemarken, zou een 
voertuigcombinatie die 
langer is dan 18,75 
meter de grens niet 
mogen passeren. 
Over een dergelijke 
overeenkomst wordt 
onderhandeld en als 
deze wordt bereikt, 
zou een LZV die is 
aangepast aan Duitse 
voorschriften Finland 
moeten kunnen bereiken 
zonder ingrijpende 
wijzigingen aan de 
combinatie. Om 
door Denemarken 
te mogen rijden, zou 
de truckcombinatie 
moeten beschikken 
over een EBS-router. 
De meeste nieuwe 
aanhangers hebben 
deze. Als de combinatie 
echter een dolly bevat, 
gelden verschillende 
voorschriften in 
de verschillende 
landen waardoor het 
scenario een extra 
complexiteitsniveau 
krijgt.

Omdat er momenteel 
geen bilaterale 
overeenkomst is met 
Duitsland, zou de 
truck de grens niet 
mogen passeren. 
Hiervoor zou de truck 
gestuurde assen 
moeten hebben op 
de dolly en zou het 
gewicht van de truck 
moeten worden 
teruggebracht tot 
40/44 ton.


